Tillæg til gældende udviklingsaftaler med kulturinstitutioner
Aalborg Kommune ønsker at justere gældende udviklingsaftaler således at alle de
kulturinstitutioner der modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller mere bidrager til
realiseringen af nedenstående:
”I forbindelse med udarbejdelsen af handleplan for den nye kulturpolitik og i dialog
med den enkelte kulturinstitution konkretiseres, hvorledes institutionen kan medvirke
til realisering af kulturpolitikkens mål, herunder det nystartede Aalborg Talentakademi
og til effektiv implementering af skolereformen. Der vil blive tale om ekstraordinære
indsatser, udover det de enkelte institutioner allerede bidrager med.”
Kulturpolitikken:
Aalborg udvikler i disse år sit image som international viden- og kulturby med en driftig midtby, et
internationalt universitet, en travl lufthavn og et nyt supersygehus på vej. De store investeringer i
markante kulturbyggerier har også været med til at styrke Aalborgs profil som en international og
dynamisk by og har skabt helt nye muligheder og et helt nyt potentiale.
Ovenstående sætter sit tydelige aftryk på visionen bag kulturpolitikken, som også er et udtryk om
at der skal turde satses på det dristige og skæve, fordi det giver vores kommune muligheden for at
udvikle en særlig identitet og en international puls. Desuden er kulturpolitikken også et ønske om,
at give borgerne mulighed for at involvere sig, deltage og være med til at skabe kulturen i dialog
med kulturaktørerne, uanset hvor de bor. Som centrale satsninger, der giver kommunens kulturliv
kant og egenart, er der udpeget seks tæt forbundne indsatsområder.
Indsatsområderne er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åbne og inviterede kulturtilbud
Nye kulturelle udtryk
Kulturlivet i lokale miljøer
De mange unge talenter
Kultur skaber vækst i erhvervslivet
Offensiv fortællestrategi

De store selvejende kulturinstitutioner udgør hjørnestenene i mødet med borgerne og er derfor
centrale i forhold til at udfolde kulturpolitikken, så denne understøtter Aalborg Kommunes samlede
ambitioner. Aalborg Kommune forventer ikke alene kulturinstitutionernes medvirken til at styrke og
videreudvikle Aalborgs kulturelle styrkeposition, bidrage til erhvervsudviklingen og til at understøtte
Aalborg som attraktiv studieby. - Det er blandt andet de store kulturinstitutioner, som med deres
vilje og særlige kompetencer, kan bidrage til dette på mange fronter.
Aalborg Talentakademi:
En af de helt nye kulturelle satsninger, hvor Aalborg Kommune forventer at kulturinstitutionerne
involverer sig og bakker op, er det nyetablerede Aalborg Talentakademi. Det er Aalborg
Kommunes klare forventning, at kulturlivet stiller sig til rådighed med relevante kompetencer og
ydelser der understøtter denne talentsatsning.
Skolereformen:
Der er i den nye skolereform givet friere rammer til lokalt at tilrettelægge kunstneriske og kreative
forløb i folkeskolen, herunder især muligheden for at inddrage praktiserende kunstnere og andre
med kulturfaglige kompetencer. Det ønsker Aalborg Kommune at gøre brug af!
Det er Aalborg Kommunes ønske, at inddrage kunstnere og kulturinstitutioner til dels, at inspirere i
folkeskolen, medvirke til at spotte talenterne og via kunsten understøtte læring, ikke blot i de
æstetiske fag, men i princippet i alle fag. Derfor ønsker Aalborg Kommune, at indgå en gensidig
aftale der både kortlægger allerede eksisterende tiltag, videreudvikler disse og skaber helt nye.
Det er Aalborg Kommunes forventning, at kulturinstitutionerne involverer sig aktivt og bidrager med
viden og kompetencer til en vellykket implementering af skolereformen.
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